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1. I møde den 9. april 1980 vedtog Besty
relsen for "De gamles Hjem" at fremsen
de forslag til modernisering af pleje
hjemmet til Byrådene i Jægerspris og
Skibby kommuner.
Som grundlag for Bestyrelsens vedtagel
se havde administrationen udarbejdet
skitse over hj emmets fremtidige antal
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beboerværelser samt hjælperum og toi
letter. Der var samtidig forslag til
ombygning af hjemmet over en 3-4 års
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periode (bilag vedlagt i sagen). Når
der på nuværende tidspunkt er ønsker
,
om at få Byrådene til at afgøre, om der
kan forventes foretaget en modernise
ring, er det af flere grunde. Her kan
nævnes, at Embedslægeinstitutionen i
dens bemærkninger om "De gamles Hjem"
konkluderer, at hjemmet fortsat, med
visse ændringer, vil være egnet til
plejehjem for lettere patienter, samt
at hjemmet tydeligt bærer præg af mo
derne forbedringer, såsom nyindrettet
terapilokale, elevator, brandsikrings-
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system, moderne vagtrum med aflåste me
dicinskabe m.v.
Toilet- og badeforho.ldene berettiger
for øjeblikket ikke anbringelser af
sværere plejepatienter, da der ikke
findes handicapindrettede toiletter el
ler badefaciliteter. Den fælleskommuna
le Levnedsmiddelkontrol, senest i skri
velse af 20. marts 1979 anfører, at
indretningen af køkkenet på flere punk
ter ikke er i overensstemmelse med be
kendtgørelse nr. 369 om detail forhand
ling, herunder ved servering m.m. af
levnedsmidler.
Under henvisning til foranstående, skal
herved ansøges om:
at der vedtages en modernisering af "De
gamles Hjem",
at der vedtages en beboernormering på
25, med fordeling 6-19 gældende fra 1.
januar 1981,
at der vedtages en tidsfølgeplan, sva
rende til forudsætningerne i forslag
til ombygning, herunder at der forlods
er givet midler på budgettet til at
følge planen, således at der ved udgan
gen af 1984 fremstår et ombygget pleje
hjem til 25 beboere, der på alle måder
kan tilgodese de forventninger, der i
dag stilles til et plejehjem for svære
re plejepatienter, idet der på anden
måde forsøges boligtilskud til pensio
nister, der ikke har det tunge pleje
behov.
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Budgetrevision 1980 på grundlag af
regnskabsrapport pr. 31/3 1980
Bestemmelser om budgetkontrol er et kom
munalt anliggende. Skibby kommunes sty
relsesvedtægt anfører i § 23, stk. 2
økonomiudvalgets kontrolfunktion vedr.
budgetsummer og øvrige bevillinger, og
henviser til § 24, stk. 2, hvorefter
økonomiudvalget fastsætter regler, hvor
efter den kommunale administration skal
give det underretning om enhver sted
funden eller forventet overskridelse af
årsbudgettets enkelte konti, eller af
de ved særlig beslutning bevilgende be
løb .
De stående udvalg påser i henhold til
§ 26, at de på årsbudgettet meddelte
bevillinger ikke overskrides, ligesom
udvalgene gennem Økonomiudvalget skal
foretage indstilling til Byrådet, hvis
yderligere bevillinger er ønskelige el
ler fornødne.
I skrivelse af 26. februar 1980 henstil
ler Indenrigsministeriet, at Byråd og
Amtsråd ikke meddeler tillægsbevillin
ger, der forøger udgifterne udover de
beløb, der er forudsat afholdt i bud
gettet for 1980. Dette indebærer, at
tillægsbevillinger kun bør gives i det
omgang, der gennemføres besparelser af
mindst tilsvarende størrelse.
Administrationen skal under henvisning
til foranstående indstille til Byrådet,
at der foretages en budgetrevision på
grundlag af regnskabsrapport pr. 31/3
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1980 med efterfølgende forelæggelse
for økonomiudvalget med henblik på evt.
videre foranstaltning overfor admini
strationen (indkøberne).

5. Bogholderiet fremsender det af Byrådet
den 24. september 1979 vedtagne budget
overslag for regnskabsåret 1981 udvi
sende et kasseforbrug på kr. 10.700.000
og en låneoptagelse på kr. 1.345.000.
Budgetoverslaget for 1981 der balancerer
med kr. 129.207.000 er angivet i faste
priser uden realvækst (1980-kr.) samt
en post for pris- og lønstigninger vedr.
hovedkontiene 0 til 6.
I henhold til regeringens henstilling,
om 2% realstigning i budgetterne fra
1980 til 1981 skal budgetoverslaget her
efter reduceres med ca. 11 miil. kr. af
hængigt af den udgiftsramme, der aftales
den 21. april 1980 mellem regeringen og
de kommunale organisationer samt af By
rådets beslutning om kommunens skatte
udskrivning i 1981.
Såfremt Byrådet ønsker en uændret skat
—
teudskrivning i 1981 samt overholdelse
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af regeringens henstilling om 2% real
stigning i budgettet for 1980 til 1981,
anmodes Byrådet om afgørelse af, inden
for hvilke området reduktionen af bud
getbeløbene skal ske, idet man fra bog
holderiets side skal pege på muligheden
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fagudvalgenes budgetlægning vedtager
budgetteringsrammer for kommunens driftsog anlægsudgifter.
Bogholderiet har som oplæg til ovenstå
ende udarbejdet forslag til budgette
ringsrammer for 1981, der med en uændret
.skatteudskrivning balancerer med kr.
118.800.000.
Budgetteringsrammerne er udarbejdet som
rammer for hovedkontiene og kan her ud
fra opstilles som rammer for de enkelte
fagudvalg fordelt på drift, anlæg m.v.
Bogholderiet gør opmærksom på, at ud
giftsrammen som fastsættes af regeringen
kun omfatter drifts- og anlægsudgifterne,
og at det er Byrådets afgørelse, hvor:ledes udgiftsrammen fordeles mellem
drifts- og anlægsudgifter.
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Da der på anlægsbudgettet for 1981 er af
sat et budgetbeløb på over 20 mili. kr.,
og da nogle af de foreslåede investerin
ger formentlig vil blive udskudt til
senere år, anmodes Byrådet om at prio
ritere anlægsudgifterne i den rækkefølge,
de kan indpasses i kommunens økonomi.
Der vedlægges
1. Budgetteringsforudsætninger m.v. for
1980 - 1983 (rød ring), der er uddrag
af kommunens budget for 1980.
2. Forslag til budgetteringsrammer for
1981 dateret 14. april 1980.
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1. Genoptagelse af sag fra den 16. april
1980 :
Kommunernes Landsforenings fremskriv
ningsgrundlag for 1979 til 1980 er
skønnet ca. 2% for lavt, hvorfor By
rådet anmodes om at afgøre, om nævnte
2% skal tillægges fremskrivningsgrund
laget fra 1980 til 1981.
Økonomiudvalget fremsender til Byrå
det, idet man ikke kan anbefale, at
nævnte 2% tillægges.

